Městys Mikulovice, Mikulovice 1, 671 33, tel: 515 252 129, email: obec.mikulovice@tiscali.cz, IČO: 00293148

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU MĚSTYSE MIKULOVICE

Žádám Městys Mikulovice o nájem bytu a svou žádost dokládám níže uvedenými skutečnostmi.
Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Souhlasím se zpracováním
osobních údajů a prověřením uvedených informací pro potřeby obce za účelem posouzení a
projednání žádosti o nájem bytu Městyse Mikulovice.

I. ŽADATEL/KA:
Jméno, příjmení, titul:
Rodné příjmení:
Datum narození:

Rodinný stav:

Děti
Jméno, příjmení:

Rok narození:

z toho ve vlastní péči:
ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Manželka:
Ostatní členové domácnosti:
Trvalý pobyt:
Kontaktní adresa-vyplňte v případě, že nebydlíte v místě trvalého pobytu
Kontakt- mobil:

email:

Zaměstnání:
Průměrný čistý měsíční příjem:
Čestně prohlašuji, že jsem* nejsem* dlužníkem Městyse Mikulovice či městyse zřízených
příspěvkových organizací (např. ZŠ, MŠ, ŠJ), nebo státních organizací (např. zdravotní, sociální
pojištění apod.)
* nehodící se škrtněte

II. ÚDAJE O POŽADOVANÉM BYTĚ
Velikost požadovaného bytu: (např. 1+1, 2+1, 3+1, garsonka)

Ve společné domácnosti se žadatelem bydlí:
Jméno, příjmení

Rodinný stav

Vztah k žadateli:

III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
K žádosti dále uvádím (důvod podání žádosti, zdravotní stav žadatele či členů domácnosti apod.)

Příloha: (pokud chce žadatel připojit k žádosti přílohu, uvést zde o jakou přílohu se jedná)

V..................................................... dne ................................................

Vlastnoruční podpis žadatele: ...........................................................................

Čestné prohlášení
Úřad městyse Mikulovice
Mikulovice 1
671 33
Prohlašuji, že
•

Všechny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a beru na vědomí, že moje žádost o
pronájem bytu bude vyřazena z evidence žadatelů pokud se prokáže, že jsem uvedl o
sobě nebo o své rodině nepravdivé nebo neúplné údaje

•

Veškeré změny, související s údaji uvedenými v žádosti o pronájem bytu písemně
oznámím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne kdy ke změně došlo, u
úřadu městyse Mikulovice, u které jsem si žádost o pronájem bytu podal

•

Prohlašuji, že každoročně k 30.11. písemně oznámím u úřadu městyse
Mikulovice, zda na podané žádosti o pronájem bytu trvám (toto nemusím učinit
v roce, v němž jsem žádost o byt podal)

•

Já žadatel ani můj/moje/ manžel/ka/ nevlastníme byt, rodinný či bytový dům a nejsme
/není/ spoluvlastníkem bytu ani nájemcem bytu na dobu neurčitou

•

Já žadatel ani můj/moje/manžel/ka/ jsem nepožádal/a/ o pronájem obecního,
městského bytu u jiného obecního úřadu či městského úřadu. V případě, že jsem podal/a,
uvádím,
že
žádost
byla
podána
u
obecního/městského*
úřadu
...................................................

•

Jako cizinec pobývám na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců

•

Beru na vědomí, že nesplnění výše uvedených povinností bude důvodem k vyřazení
mé žádosti o pronájem bytu z evidence žadatelů u úřadu městyse Mikulovice.

* nehodící se škrtněte

V .................................................. dne …………………

…...………………………………..
Vlastnoruční podpis žadatele
(popř. uvedeného spolužadatele)

